
O eixo de Prevenção do Câncer do 
Programa Cuide-se+ acaba de ganhar um 
importante reforço no atendimento aos 
trabalhadores das indústrias do Paraná. 
A chegada da segunda Unidade Móvel 
de prevenção, que já está em atividade, 
vai contribuir para a ampliação dos 
atendimentos que somente no ano passado 
somaram 7.271, entre homens e mulheres. 
A expectativa agora é duplicar esse número, 
levando para mais pessoas a oportunidade 
de realizar exames preventivos. 

“Apesar do grande número de 
atendimentos que aconteceram em 2014, 
há ainda uma demanda enorme que não 
pôde ser suprida, segundo dados da  
RAIS/MTE 2013 são 881.244 trabalhadores 

no Paraná. A segunda Unidade com  
certeza vai possibilitar uma boa ampliação 
do serviço. Já estamos também em processo 
de negociação para uma terceira Unidade, 
o que vai dar muita agilidade ao programa”, 
informa Fabiana Tozo, coordenadora do  
eixo de Prevenção do Câncer do  
Programa Cuide-se+. 

Em um primeiro momento, os atendimentos 
da nova Unidade Móvel serão focados em 
Curitiba e região metropolitana, enquanto a 
outra Unidade segue operando no interior. 
“Embora o acesso a laboratórios e hospitais 
seja mais fácil na capital, a procura também 
é muito maior. Tem pessoas que estão na fila 
do SUS há mais de um ano para fazer uma 
mamografia”, diz a coordenadora.  

Eixo de Prevenção do Câncer ganha segunda Unidade Móvel
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Assim como a primeira Unidade Móvel 
que circula no Paraná há um ano e 
meio, o novo veículo tem capacidade 
para realizar, por dia, uma média de 20 
mamografias, 30 exames papanicolau, 
40 coletas de sangue para PSA (antígeno 
prostático específico) e 30 avaliações de 
pele. Ela conta com uma moderna sala 
de mamografia, sala de exames e de 
procedimentos. 

A equipe é formada por profissionais 
treinados, que realizam os procedimentos 
e encaminham o material coletado para 
hospitais e laboratórios credenciados ao 
Sesi no Paraná. Os laudos emitidos após o 
diagnóstico retornam aos profissionais da 
Unidade Móvel, que entregam os resultados 
normais aos trabalhadores e orientam 
o encaminhamento com os resultados 
alterados para os planos de saúde e  
ou parceiros do projeto.

Na porta da indústria
O ambiente moderno da Unidade e o 
profissionalismo da equipe fazem com 
que seja difícil de acreditar que se trata 
de um contêiner instalado na carroceria 
de uma carreta. Ao entrarem na Unidade, 
os funcionários assumem a condição de 
pacientes, embora do lado de fora esteja o 

pátio da empresa e eles tenham saído de 
seus postos de trabalho há apenas  
alguns minutos.

Tamanha facilidade elimina todas as 
barreiras que poderiam impedir a 
manutenção dos cuidados com a saúde, 
consequentemente diminuindo a chance 
de afastamento do colaborador por 
causa da doença. O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) estima que o Paraná tenha 
registrado, em 2014, mais de 20 mil novos 
casos de neoplasia em homens e quase 18 
mil em mulheres. 

Além disso, para se deslocar até uma 
clínica, o trabalhador teria que se ausentar 
pelo menos por algumas horas do trabalho 
e, em alguns casos, até meio período ou 
mesmo um dia inteiro. Esse tempo fora  
da linha de produção representa prejuízo 
para a indústria. 

A equipe do Programa Cuide-se+, 
desenvolveu um sistema de levantamento 
de dados, atualizados semanalmente, 
para geração de relatórios de informações 
para as empresas atendidas. A ferramenta 
permite calcular o tempo de deslocamento 
do funcionário até o hospital mais próximo 
para fazer os exames e quanto isso 
representa em economia na relação hora/
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trabalhador da indústria. Se a distância 
for de, por exemplo, 100 quilômetros, em 
média o tempo do exame, entre ida e 
 volta, seria de 4 horas, o que representa 
aproximadamente R$ 82,04 de prejuízo, 
por trabalhador. 

As informações coletadas são usadas, 
ainda, na elaboração de um relatório 
de gestão do programa, composto por 
número de trabalhadores examinados, 
número de empresas atendidas, número 
de cidades, número de exames e perfis. 

“Mesmo tendo plano de saúde muitas 
pessoas não fazem os exames por causa 
das dificuldades que enfrentam para se 
locomoverem do local onde moram até o 
município no qual existe o equipamento 
adequado para as necessidades delas. Outras 
vezes fazem o exame, mas não vão buscar 
os resultados justamente para não precisar 
enfrentar tudo de novo”, justifica Fabiana. 

Atendimento
Industriários de 24 municípios em 
todas as regiões do Estado realizaram 
exames preventivos contra o câncer sem 
precisarem se deslocar do local onde 
vivem. Somente em Capanema, cidade 
com pouco mais de 19 mil habitantes no 

sudoeste do Estado, sete empresas foram 
atendidas entre julho e agosto de 2014. 

Uma delas é a Laurete Freiberguer - ME, 
que confecciona peças de vestuário e 
uniformes empresariais e conta com 31 
colaboradores. Os funcionários foram 
avisados com antecedência do horário 
que seriam atendidos e os exames foram 
feitos dentro do horário de trabalho. 
Dessa forma, o tempo gasto em toda o 
procedimento foi curto e não prejudicou o 
rendimento dos trabalhadores. 

Maria Loraine Kieling, que trabalha 
na costura, fez mamografia e exame 
Papanicolau. Ela acredita que todo o 
processo tenha levado em torno de duas 
horas.  “Na hora marcada eu sai no pátio, 
fiz a ficha, aguardei até ser chamada, fiz os 
exames e voltei”, relata.

A costureira de 48 anos tem consciência 
da importância de prevenir-se contra 
doenças. Ela faz Papanicolau todos os 
anos e desde que completou 40 anos 
realiza mamografias a cada dois anos. 
Quando precisa fazer esse tipo de exames, 
no entanto, ela é obrigada a deslocar-se 
até Cascavel, que fica a 120 quilômetros 
da cidade onde mora, tarefa que acaba 
durando praticamente um dia inteiro.    
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onde vivem
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podem ser facilmente identificadas com o 
Papanicolau, exame simples de coleta de 
material cervical, que deve ser realizado 
todos os anos por todas as mulheres que já 
tiveram relação sexual. Com essa medida 
preventiva a doença pode ser detectada 
logo no início, o que eleva a chance de cura 
para praticamente a totalidade dos casos.  

Próstata
A próstata é uma glândula que somente os 
homens têm, localizada abaixo da bexiga. 
É o lugar com maior ocorrência de câncer 
entre o sexo masculino, com 4.870 casos 
estimados no Paraná em 2014. Fatores 
ambientais, herança genética e hábitos de 
vida, como tabagismo, podem acarretar o 
aparecimento da doença.  O diagnóstico é 
feito por meio do exame de toque e teste 
de sangue (PSA), combinados. Quando 
identificada cedo, a doença apresenta 
até 80% de possibilidade de cura.  A 
recomendação médica é os homens façam 
os exames anualmente a partir dos 45 anos. 

Pele
O câncer de pele representa 25% de todos 
os tumores malignos descobertos no Brasil.  
O INCA estima que o tipo não-melanoma, 
mais comum e menos agressivo, atingiu 
7.080 homens e 4.550 mulheres no último 
ano no Estado, e o tipo melanoma, mais 
grave, tenha sido encontrado em 560 
pessoas. A doença atinge principalmente 
pessoas de pele clara e com mais de 40 
anos. A exposição continuada e sem 
proteção aos raios solares ultravioleta é 
o maior fator de risco. O contato com a 
radiação e com agentes químicos aumenta 
a chance de aparecimento da doença. O 
uso diário de protetor solar é fundamental 
na prevenção da doença. Quem trabalha 
sob o sol deve ter cuidados extras como 
o uso de boné com abas protetoras das 
orelhas e pescoço. É importante ficar 
atento ao aparecimento de pintas e 
manchas, sobretudo as disformes e de 
coloração heterogênea. 
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Mama
O câncer de mama é o tipo de ocorre 
com mais frequência entre as mulheres, 
correspondendo a 22% dos novos casos 
a cada ano, segundo o INCA. No Paraná 
a estimativa chegou a 3.490 novas 
ocorrências no ano passado. Apesar dos 
altos índices, o câncer de mama tem 
tratamento e pode atingir 90% de chance 
de cura quando detectado no estágio 
inicial. O exame de toque e a mamografia 
realizados periodicamente (uma vez por 
mês e uma vez por ano, respectivamente) 
são fundamentais para um diagnóstico 
precoce, principalmente após os 35 anos, 
quando a incidência da doença aumenta 
consideravelmente.

Colo do útero
O câncer do colo do útero está em terceiro 
lugar entre os de maior incidência na 
população feminina, com mil casos 
estimados no Estado em 2014. A principal 
causa, de acordo com o Ministério da 
Saúde, é pela infecção de alguns tipos de 
vírus chamados de HPV (Papilomavírus 
Humano). Eventuais alterações celulares 

Saiba mais

Câncer de pele representa 25% dos tumores 
malignos no Brasil



4.679 
trabalhadores  
examinados

24 
municípios visitados

202 
empresas atendidas

7.271 
exames realizados

40 mil 
quilômetros  
percorridos

Cuide-se+ 
em números
(Dados de 2014)

873 
mamografias 

2.036 
papanicolau

1.308 
PSA (exame de sangue  
para constatação de  
câncer de próstata)

3.054 
análises de pele

+ 5 mil 
participantes em  
palestras e oficinas

13


